Studio Driya Media Kupang
(SDM Kupang)
Sejarah
SDM Kupang merupakan sebuah lembaga non profit yang didirikan pada tahun 1995. Pada awalnya
lembaga ini dikenal dengan nama SDM Nusa Tenggara (SDM Nusra). Pada awalnya lembaga ini didirikan
dengan tujuan sebagai perpanjangan tangan dari SDM Bandung, khususnya untuk melakukan kegiatan
layanan bagi mitra-mitra Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara (KPMNT) yang ada di
Nusa Tenggara. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 2003 nama lembaga ini berubah menjadi
SDM Kupang dengan cakupan wilayah layanan yang masih wilayah Nusa Tenggara.
Visi SDM
SDM berpandangan bahwa :
• Setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk turut serta memprakarsai dan bergiat dalam
usaha-usaha pembangunan, serta menikmati hasilnya.
• Kegiatan-kegiatan pembangunan adalah usaha yang berlanjut untuk mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
• Namun usaha-usaha itu belumlah menyentuh semua warga masyarakat secara merata; bahkan
masih banyak golongan/ kelompok masyarakat yang masih berada dalam keadaan serba
kekurangan, baik secara fisik maupun dalam hal pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara
dan manusia
• Pembangunan itu sepatutnya mencerminkan serta terarah pada perwujudan prinsip-prinsip
universal keadilan, hak azasi manusia, demokrasi, dan partisipasi masyarakat, dalam batas-batas
daya dukung lingkungan fisik dan dengan mempertimbangkan kelestariannya, serta memenuhi
aspirasi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini dan dimasa yang akan datang
• Selama ini masih ada berbagai kebijakan dan kegiatan pembangunan yang kurang
mempertimbangkan, bahkan mengabaikan cita-cita dan prinsip-prinsip tersebut,
• Masih banyak lembaga pelaksana pembangunan (swasta dan pemerintah) yang walaupun
menganut cita-cita dan prinsip-prinsip tersebut dalam mewujudkannya terkendala oleh
keterbatasan wawasan, pengetahuan dan kemampuan teknisnya; terutama dalam hal
pendekatannya pada masyarakat peserta program-program pembangunan,
• Untuk mewujudkan cita-cita dan prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan kerjasama antara berbagai
pihak - lembaga-lembaga pemerintah dan swasta (baik LSM maupun lembaga-lembaga
komersial/perusahaan), organisasi-organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan dan
penelitian, dsb. di Indonesia
• Dan karena semua permasalahan itu menyangkut permasalahan kemanusiaan dan bidang-bidang
kegiatan yang melampaui batas-batas negara kerja-sama itupun perlu dikembangkan secara
regional dan internasional
Misi SDM
Berdasarkan visinya, SDM dikembangkan sebagai suatu lembaga swasta nir-laba yang :
1. Memberikan pelayanan dan dukungan kepada lembaga-lembaga pembangunan masyarakat - khususnya
pada lembaga-lembaga yang mempunyai komiten pada golongan/ kelompok masyarakat marginal yang
belum terpenuhi hak-hak dasarnya - dalam usaha peningkatan kemampuan mereka dalam melayani
masyarakat dampingannya dengan lebih effektif melalui pendekatan dan metodologi komunikasi
pembangunan yang partisipatif dan tepatguna. Pelayanan dan dukungan tersebut dapat berupa
konsultansi, pelatihan, pengembangan media kependidikan, serta kerjasama operasional di lapangan.
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2. Memberi masukan pada perumusan kebijakan dan perencanaan kegiatan-kegiatan pembangunan
(khususnya ditingkat operasional - program dan proyek - namun tidak terbatas pada tingkatan itu) yang
menguntungkan seluruh masyarakat, khususnya golongan/kelompok masyarakat marginal - melalui
kegiatan-kegiatan konsultansi, studi/ pengkajian, publikasi, dan advokasi
3. Dalam pelayanannya SDM akan menggalang solidaritas dan mengembangkan kerjasama dengan
lembaga-lembaga pembangunan di Indonesia khususnya dan di Asia Tenggara, baik pemerintah
maupun swasta, yang berpusat di Indonesia sendiri maupun yang berasal dari negara-negara lainnya
4. Bekerja secara profesional tanpa membedakan perorangan/ lembaga/golongan masyarakat berdasarkan
suku, agama, ras, kedudukan sosial, affiliasi politik, jenis kelamin, umur, cacad badaniah, umur, dsb.
5. Mengembangkan staf lembaganya agar dapat bekerja secara profesional melalui kegiatan-kegiatan
pengembangan staff serta usaha-usaha untuk memenuhi kesejahteraan yang memadai bagi mereka
agar dapat bekerja sesuai dengan visi dan misi lembaga secara optimal dan berlanjut
6. Memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber-daya yang diperolehnya secara sah sebagai sumberdaya yang dipercayakan masyarakat kepadanya secara bertanggung-jawab serta untuk tujuan-tujuan
yang sesuai dengan misi ini.
Strategi Umum Pendekatan Program
1. Berdasarkan permintaan/kebutuhan yang dinyatakan :
Karena SDM Nusra adalah lembaga pelayanan maka keterlibatannya dalam program dan proyek
didasarkan atas permintaan lembaga-lembaga yang bertanggungjawab atas keseluruhan program.
2. Dalam konteks program :
Karena proyek-proyek pengembangan media dan metodologi hanya akan efektif jika merupakan
bagian dari suatu program yang dirancang dengan baik.
3. Selektif :
Mempertimbangkan konteks program dan keterbatasan-keterbatasan SDM.
4. Dalam hubungan kemitraan :
SDM Kupang memilih untuk bekerja dalam hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang
meminta jasanya, dan bukan sekedar hubungan “klien-pemberi jasa”.
5. Melalui kemitraan :
Karena kegiatan SDM Kupang pada umumnya merupakan dukungan bagi jaringan kerjasama antar
lembaga dan tidak terbatas pada lembaga-lembaga individual. Hal ini memungkinkan dampak yang
tidak terbatas pada wilayah atau program tertentu saja.
Bidang program yang dikembangkan
Dalam rangka penjabaran visi dan misinya, ada empat program utama yang diemban oleh SDM Kupang.
Keempat program itu antara lain :
▪ Konsultasi, Pelatihan dan Pengembangan Media.
▪ Konsultasi, Pelatihan dan Pengembangan Metodologi Pendekatan Partisipatif.
▪ Pengembangan jaringan.
▪ Pengembangan kelembagaan.
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Jumlah Staf dan Keahlian yang Dimiliki
Pada saat ini SDM Kupang mempunyai 8 orang staf yang semuanya adalah staf purna waktu dengan
bidang keahlian meliputi media, metodologi, dan administrasi keuangan.
Wilayah program
Nusa Tenggara (NTT dan NTB).
Program-program yang Pernah Dikembangkan dan Mitra Kerjasama
A. PENGEMBANGAN MEDIA
A.1. Media SDM - Konsorsium
¨ Petunjuk Praktis Pertanian Lahan Kering: Rangkaian buklet dengan topik konservasi
tanah dan air, pertanian terpadu, pengelolaan kesuburan tanah, wanatani, beternak
kambing, dsb.
¨ Rangkaian Poster : Poster pengelolaan kesuburan tanah, Poster Hutan Keluarga,
¨ Media-media Belajar dari Pengalaman: buklet hutan keluarga, buklet perencanaan
kebun,
¨ Media-media tentang Demokrasi Desa: Poster, buklet dan komik strip untuk mendukung
program pendidikan politik.
A.2. Media Kerjasama dengan Pihak Luar
¨ Media dari berbagai mitra SDM Kupang seperti media GTZ-ProAir, Plan Indonesia,
¨ Berbagai perangkat poster terbuka berangkai untuk diskusi kelompok pada tingkat
masyarakat tentang topik-topik kesehatan dan gizi, kesehatan lingkungan, usaha kecil,
penyadaran gender.
A. 3. Media Pelatihan
¨ Transparansi dan bahan serahan tentang “Participatory Rural Appraisal” untuk berbagai
pelatihan-pelatihan yang SDM selenggarakan.
A.4. Bahan-bahan Acuan untuk Para Pekerja Pengembangan Masyarakat
¨

‘Berbuat Bersama, Berperan Setara’; yaitu buku panduan “Participatory Rural Appraisal”
untuk Konsorsium Pengembangan Masyarakat Dataran Nusa Tenggara.

¨

‘Mengembangkan Media Berorientasi Khalayak’; buku ini tentang proses pengembangan
media dalam konteks program pembangunan, mulai analisis program/situasi/khalayak
(need assessment), penyusunan tujuan dan strategi komunikasi, pengembangan, ujicoba
dan produksi media, penggunaan, sampai monitoring dan evaluasi.

¨

‘Paket Pelatihan Wanatani’, paket panduan bagi staf lembaga yang bergerak dalam
bidang pengembangan wanatani untuk menyelenggarakan pelatihan wanatani bagi
petani secara partisipatif. Paket ini dikembangkan bersama oleh mitra-mitra KPMDNT
berdasarkan pengelaman pendampingannya di lapangan.
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¨

‘Paket Pembelajaran Metodologi PRA’ versi ujicoba, Pokja PRA - KPMDNT, 2000.
Merupakan panduan dan modul untuk pelatihan bagi tim PRA atau fasilitator lapangan.

¨

Serial brosur tentang pupuk bokashi dan dendeng manis

¨

Buklet sayur seri 3 dan buklet bawang merah

¨

Laporan Hasil Kajian Wanatani di 10 desa Nusa Tenggara : hasil kajian bersama mitramitra KPMNT di NTB dan NTT tentang sistem dan dampak wanatani yang dikembangkan
di PSP NTB, YSLPP NTB, KMPH Mitra Sesaot - NTB, LPMP Dompu, YTN Flores, YTN
Timor, YTN Sumba, YWTM Paga, YMTM TTU, dan YSS Sumba.

B. PELATIHAN
B.1. Pelatihan dan Lokakarya Pengembangan Media
¨ Untuk berbagai lembaga pemerintah di Indonesia; a.l. Pusat Penyuluhan Departemen
Kehutanan, dan Dinas Kesehatan.
¨ Untuk berbagai LSM dan lembaga pemerintah di kawasan Asia Tenggara, a.l. untuk staf
LSM di Thailand Utara bersama CUSO-Thailand, untuk staf Dinas Penyuluhan Pertanian
Provinsi Bac Thai, VietNam bersama CIDSE, untuk staf beberapa LSM Internasional di
VietNam melalui the VietNam Inter-agency Training Project.
¨

The International Course in Development Communication; dilakukan setiap tahun sejak
1994 bersama the Internasional Institute for Rural Reconstruction dan World Neighbors di
Filipina.

¨

Lokakarya pengembangan media keaksaraan fungsional dengan para tutor dari beberapa
dalam kerangka program keaksaraan untuk wanita pedesaan di NTB dan NTT bersama
Save the Children-NTB.
LSM

¨

Untuk berbagai LSM di Indonesia; a.l. Yayasan Citra Usadha, sebuah lembaga yang peduli
dengan pendidikan AIDS di Bali, Save the Children, mitra-mitra KPMNT, mitra-mitra Sentra
Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat.

B.2. Pelatihan Participatory Rural Appraisal
¨

Untuk berbagai lembaga mitra baik mitra LSM, maupun pemerintah di Nusa Tenggara
maupun di luar Nusa Tenggara; terutama mitra Konsorsium Pengembangan Masyarakat
Nusa Tenggara.

C. KONSULTANSI
C.1. Pengkajian/Evaluasi dan Perencanaan Program
¨ Monitoring dan evaluasi program di berbagai lembaga mitra KPMNT baik mitra LSM
maupun pemerintah.
¨
¨

Memfasilitasi Pengkajian sistem dan dampak wanatani di Nusa Tengggara tahun 2002
dengan melibatkan 10 lembaga pengembang program wanatani.
Evaluasi dampak secara partisipatif untuk program Yayasan Mitra Tani Mandiri di Kawasan
Mutis, TTU.
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¨ Pengembangan kurikulum pelatihan PRA dan ZOPP bagi petugas program di berbagai
mitra di Nusa Tenggara.
¨ Pengembangan kurikulum pelatihan wanatani bagi petani, petani penyuluh, dan petugas
penyuluh di lingkungan KPMNT.

Alamat lembaga
Jalan Ade Irma II No. 30 A
Walikota Baru - Kupang 85228
Telp. / Faks. (0380) 825028
Email : sdmnt@kupang.wasantara.net.id
Kontak Person
Ir. Paskalis Nai

Foto-foto pendukung
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